
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA
Procuradoria Geral do Município

ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11,
ARTIGO 30 DA LEI COMPLEMENTAR
N°. 147, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2010,
QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE
CARREIRA, CARGOS E
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA
EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA
MUNICIPAL DE ENSINO DE VILHENA -
RO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Prefeito do Município de Vilhena, Estado de
Rondônia, no exercício regular de seu cargo, e usando das atribuições que lhe
são conferidas por Lei.

FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Vilhena
aprovou e ele sanciona e promulga a presente

Art. 1° Fica alterada a redação do inciso 11,artigo 30 da Lei Complementar
nO, 147, de 10 de dezembro de 2010, que dispõe sobre o Plano de Carreira,
Cargos e Remuneração dos Servidores da Educação Básica Pública Municipal
de Ensino de Vilhena - RO, que passa a viger nos seguintes termos:

a) Gratificação por Pós-graduação /ato-sensulespecialização;
b) Gratificação de Mestrado;
c) Gratificação de Doutorado.

§ 10 A gratificação de pós-graduação /ato-sensu será concedida
ao professor e ao profissional de coordenação e de
assessoramento pedagógico amparado por esta Lei, habilitado
em licenciatura plena em área relacionada ao cargo de que é
detentor e obtiver a titulação /Je especialização em área
educacional. ,l



§ 2° A duração mínima do curso de especialização /ato-sensu,
para efeito de gratificação, será de 360 (trezentos e sessenta)
horas.

§ 3° A gratificação de mestrado será concedida ao professor e ao
profissional de coordenação e de assessoramento pedagógico
amparado por esta Lei, habilitado em licenciatura plena em área
relacionada ao cargo de que é detentor e obtiver a titulação de
mestrado em área educacional.

§ 4° A gratificação de doutorado será concedida ao professor e ao
profissional de coordenação e de assessoramento pedagógico
amparado por esta Lei, que tiver habilitação em nível de
graduação em licenciatura plena em área relacionada ao cargo de
que é detentor e obtiver a titulação em nível de doutorado em
área educacional.

§ 5° A concessão da gratificação de pós-graduação se dará por
ato do Chefe do Executivo, após parecer favorável da comissão
de gestão do plano de cargos, carreiras e vencimentos do
magistério, atribuída ao profissional que obtiver título de pós-
graduação nos níveis de especialização, mestrado e/ou
doutorado.

§ 6° os valores das gratificações por pós-graduação serão
devidos nos seguintes percentuais:

I - Gratificação de Especialização 15% (quinze por cento) do
vencimento base inicial do cargo que ocupa;

11 - Gratificação de Mestrado - 20% (vinte por cento) do
vencimento base inicial do cargo que ocupa;

11I - Gratificação de Doutorado - 25% (vinte e cinco por cento) do
vencimento base inicial do cargo que ocupa.

ISO. Compreende-se para fins do disposto no §5°, inciso 11deste
artigo, tanto os títulos anteriores quanto os posteriores à data de
admissão do servidor no cargo que ocupa. (§8 inserido pela Lei
Complementar n. 164, de 18 de julho de 2011).

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos
retroagem a partir de 01 de dezembro de 2011, revogadas as demais
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Paço Municipal
Vilhena (RO), 20 de dezembro de 2011.
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